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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Pada mulanya, es dibuat dan dimanfaatkan sebagai pengawet ikan-ikan 

oleh para nelayan agar ikan tidak cepat busuk. Pada perkembangan 

selanjutnya es berkembang menjadi makanan, tepatnya sebagai campuran 

minuman yang berguna sebagai pendingin minuman. Es dibuat  dari air yang 

membeku yang terjadi pada suhu di bawah 00C ataupun di atasnya, tergantung 

dari tekanan atmosfer.  

Bentuk- bentuk es yang biasa dikonsumsi sebagai campuran minuman 

ada dua, yaitu es balok dan es polar. Es balok berbentuk balok, baik dalam 

ukuran besar ataupun kecil. Untuk es balok ukuran besar biasanya dipecah 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sedangkan es balok ukuran kecil 

biasanya langsung dikonsumsi. Es polar berbentuk pipa dengan lubang kecil 

didalamnya. Tampilan dari es polar terlihat lebih menarik dan lebih bersih 

dengan dibandingkan es balok.  

Namun, beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan oleh artikel yang 

beredar luas di media massa, yang memberitakan sebuah penelitian yang 

membuktikan bahwa es balok yang dikonsumsi di restoran-restoran siap saji 

lebih kotor dibandingkan air toilet. Dari penelitian yang dilakukan seorang 

gadis berumur 12 tahun, Jasmine Roberts, membuktikan penelitian ini dengan 

mengambil sampel es balok dan air toilet dari lima restoran siap saji yang 

berada di wilayah Florida Selatan. Setelah lengkap, dilakukan pengecekan 
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bakteri dari contoh es balok dan air toilet itu di University of South Florida. 

Hasil tesnya positif ditemukan bakteri Escherichia coli yang biasanya terdapat 

pada sisa air pembuangan yang menyebabkan timbulnya beberapa jenis 

penyakit. Baik Jasmine dan Dr. David menyatakan bahwa es balok tersebut 

dinilai lebih kotor dari air toilet karena mesin es baloknya tidak bersih dan 

orang sering menggunakan tangan yang kotor untuk mengambil es, sehingga 

menyebabkan es balok tidak steril dari kuman. Air toilet dinilai lebih bersih 

karena berasal dari sumber air yang telah melalui proses penyaringan 

(Anonim, 2008). 

E. coli merupakan penghuni normal saluran pencernaan manusia dan 

hewan berdarah panas. Biasanya bakteri ini tidak bersifat patogenik dan 

merupakan bakteri coliform fecal. Bakteri coliform yang termasuk dalam 

famili Enterobacteriaceae dapat dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang, 

gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik fakultatif yang 

memfermentasikan laktosa dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 

48 jam pada suhu 370C (Pelczar dan Chan, 1998). 

Apabila bakteri bentuk coli terdapat dalam air yang diperiksa, berarti 

bahwa air tersebut telah tercemar oleh kotoran yang berasal dari manusia atau 

hewan berdarah panas, sehingga air tersebut kemungkinan pula mengandung 

bakteri-bakteri yang berasal dari kotoran tersebut. Dengan kata lain, adanya 

bakteri coli dalam air merupakan suatu indikator bahwa air tersebut tidak 

aman sebagai air minum (Suparti, dkk, 2007).  
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Menurut SNI (Standart Nasional Indonesia), mensyaratkan tidak 

adanya coliform dalam air minum konsumsi yang berarti 0 sel coliform per 

100ml, sehingga akan memberi dukungan terhadap analisis kualitas yang 

dilakukan di laboratorium. Berdasarkan surat keputusan Dirjen POM nomor : 

037267/B/SK/VII/89 bahwa batas cemaran MPN coliform per 100ml sampel 

adalah < 3 (Anonim, 2009).  

Baru-baru ini, sebuah stasiun televisi swasta menayangkan liputan 

mengenai es balok yang terbuat dari air yang berasal dari sungai Ciliwung, 

dan diproduksi tanpa dimasak terlebih dahulu. Bisa dibayangkan bagaimana 

kualitas es balok yang dihasilkan. Produsen es balok beralasan pemakaian air 

dari sungai Ciliwung dan tanpa pemasakan terlebih dahulu dapat memangkas 

biaya produksi, tanpa memperhatikan bahaya yang dapat ditimbulkan dari es 

yang mereka produksi jika dikonsumsi (Anonim, 2008). 

Banyaknya produsen es balok dan es polar yang ada, menambah 

kekhawatiran masyarakat. Masyarakat takut mengkonsumsi minuman yang 

ditambah dengan es balok ataupun es polar, karena khawatir air untuk bahan  

baku pembuatan es berasal dari sumber air yang tercemar dan tidak dimasak 

terlebih dahulu.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul keinginan peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Penentuan Tingkat Kelayakan Konsumsi 

Air Es Balok Dan Air Es Polar Di Warung Makan Di Sekitar Kampus UMS 

Ditinjau Dari Jumlah Coliform Fecal”.  
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B. Pembatasan Masalah  

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Subyek penelitian  :  tingkat kelayakan konsumsi air es balok dan air es 

polar dari warung makan di sekitar kampus UMS. 

2. Obyek penelitian   :  jumlah bakteri coliform fecal dari air es balok dan 

air es polar. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka dapat 

dirumuskan pokok-pokok permasalahan yaitu : apakah air es balok dan air es 

polar dari warung makan di sekitar kampus UMS layak dikonsumsi? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat 

kelayakan  konsumsi air es balok dan air es polar dari warung makan di sekitar 

kampus UMS ditinjau dari jumlah coliform fecal.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah untuk 

mengetahui tingkat kelayakan  konsumsi air es balok dan air es polar dari 

warung makan di sekitar kampus UMS ditinjau dari jumlah coliform fecal. 


